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जॉजज वॉश िंग्टन कार्व ज्र एक गुराभ म्शणून जन्भारा आरा. तो १८६४ - की 

१८६५ भध्मे जन्भारा आरा. गशृमदु्धच्मा वभाप्ती झाल्मालय. ऩण त्मारा माचा 

काशी ऩत्ता नव्शता. तो अभेरयकेच्मा मभवोयी प्ाांतात भोवेव आणण वजून 

काव्शहयच्मा पाभहलय जन्भारा आरा. त्माची आई –  भेयी ततथां गुराभ शोती. 

 





जॉजह  आऩल्मा आईरा बफरकुर ओऱखत नव्शता. कायण तो जेव्शा खूऩ छोटा शोता तेव्शाच दयोडखेोयाांनी 
धाड टाकून त्मारा आणण त्माच्मा आईरा भेयीरा ऩकडून अकाांनाववरा घेलनू गेरे शोते. ततथां एका ळजेाऱ्मारा 
जॉजह यस्तत्मालय ऩडरेरा ददवरा. भग तो त्मारा घेलनू ऩयत घयी आरा. ऩण भेयीचा खूऩ ळोध घेलनूशी 
वाऩडरी नाशी. त्मानांतय जॉजह लॉमळांग्टन काव्शहयने ऩयत आऩल्मा आईरा फतघतरां नाशी.  



जॉजहच ेलडीर वदु्धा एक गुराभ शोते. ऩण जॉजह त्माांना वदु्धा कधी बेटरा नव्शता. ते 
ळजेायच्माच पॉभहलय काभ कयत अवत. जॉजहच्मा जन्भाच्मा लेऱी झारेल्मा एका दघुहटनेत 
त्माांचा भतृ्म ूझारा.  

जॉजह आणण त्माचा बाऊ जेम्व माांच ेऩारन ऩोऴण भोवेव आणण वजून काव्शहयने केरे. 
काव्शहय दाांऩत्माने दोन्शी भरुाांची खूऩ काऱजी घेतरी. जॉजह, मभस्तटय काव्शहय माांना “अांकर 
भोव” म्शणत अवे.  



जॉजह रशानऩणी खूऩ अळक्त शोता.त्माने नांतय मरशरां,  

“भाझ्मा ळयीयात नेशभी जीलन आणण भतृ्म ूभध्मे मदु्ध चार ू
अवे,” म्शणून काव्शहय दाांऩत्माने त्मारा पॉभहलयच ेकठीण काभ 
करू ददरे नाशी. तो जनालयाांना चाया देत अवे आणण भग 
घयातल्मा काभकाजावाठी वजून काव्शहयरा भदत कयत अवे. 
त्मारा जलऱच्मा जांगरात फपयण्माव आणण ऩोशण्माव खूऩ 
लेऱ मभऱत अवे.  

जॉजहचा आऩरी एक छोटी फाग ऩण शोती. त्माने मरशरां 
आशे की, “भी प्त्मेक दगड, फकड,े ऩषी आणण जनालय माांच्मा 
फाफतीत जाणून घ्मामरा उत्वकु शोतो.” आणण ऩढेु “जय चकूुन  
एखाद्मा झाडाच ेभऱू फकां ला पुर भाझ्माकडून कुस्तकयरे गेरे, 
तय भी दु् खाने अनेक लेऱ यडत अवे.”  

त्माने आऩरी फाग राांफ झाडाभध्मे रऩलनू तमाय केरी 
शोती. कायण त्मा काऱी रोक पुराांची झाड ेरालण्मारा एक 
नांफयचा भखुहऩणा वभजत शोते. 





 काव्शहय दाांऩत्मारा लाट्त शोते की जॉजहने वदु्धा इतय 
गोऱ्मा भरुाांवायखे लाचामरा-मरशामरा मळकाले. त्माांनी 
त्मारा थोड ेलाचामरा आणण मरशामरा वदु्धा मळकलरे. 

जॉजहरा खूऩ काशी मळकामच ेशोते. त्माच्माजलऱ पक्त 
एक ऩसु्ततक शोते, “लेफस्तटय एरीभेंट्री स्तऩेलल्रांग फकु”. 
त्माने ते ऩसु्ततक इतक्मा लेऱा लाचरां शोतां, की ते आता 
त्मारा ऩणूह ऩाठ शोतां. ऩण त्मा ऩसु्ततकात जॉजहच्मा 
प्शनाांची उत्तयां नव्शती. 

फायाव्मा लऴी जॉजह जलऱच नेओळो मेथे आफिकी-
अभेरयकन भरुाांच्मा ळाऱेत मळकामरा गेरा.ततथां तो 
भारयमा आणण एांड लाटफकां व - मा अशलेत दाांऩत्मा फयोफय 
यादशरा. याशण्माच्मा आणण खाण्माच्मा फदल्मात तो 
त्माांच्मा घयातरे काभकाज कयत शोता. 





त्माची भारयमा काकू एक नवह शोती. कोणत्मा झाडाांऩावनू आणण जडी फटुी ऩावनू आजाय फये 
शोतात, शे तो भारयमा कडून मळकरा. भारयमा कडून तो लेऱेच ेभशत्लशी मळकरा. दऩुायच्मा वटु्टीत 
ळाऱेतून घयी मेलनू तो भारयमा काकूरा कऩड ेधणु्मात भदत कयत अवे. त्माच्माजलऱ खेऱण्मावाठी 
लेऱच नवे. 



नेओळोतल्मा मळक्षषकेरा, जॉजहफद्दर अधधक भादशती नव्शती. ततथां एक लऴह यादशल्मा नांतय जॉजहरा 
लाटरां की आता त्मारा दवुयीकड ेजामरा शलां. भग त्मारा एक कुटुांफ बेटरे जे पोटह स्तकॉट, कॎ न्वव मेथे 
जात शोते. ते दठकाण तो लजथे याशत शोता ततथनू १०० भरै दयू शोत.े जॉजह त्माांच्मा गाडीत फवनू ततथां 
गेरा.  



पोटह स्तकॉटभध्मे जॉजहने एका ळाऱेत दाखरा घातरा. तो ततथां “वलल्डय शाउव” नालाच्मा शॉटेर 
भध्मे याशत शोता. उऩजीवलकेवाठी तो एका फकयाणा दकुानात काभ कयत अवे. आणण शॉटेर भध्मे 
याशणाऱ्मा रोकाांच ेकऩड ेधतू अवे. काशी ददलव तो एका रोशायाच्मा कुटुांफाांफयोफय वदु्धा यादशरा. 
ततथांशी तो घयच्मा काभात भदत कयत अव.े  



भाचह १८७९ भध्मे पोटह स्तकॉटभध्मे भखुलटा घातरेल्मा गोऱ्मा रोकाांच्मा गदीने एका 
काळ्मा कैद्मारा जेर भधनू ओढून फाशेय काढरां. भग दोयीने फाांधनू खूऩ दयू ऩमांत ओढत 
नेरे. नांतय त्माांनी त्मा कैद्मारा पाळी ददरी आणण जाऱून टाकरे.  

जॉजह लामळांगटन काव्शहयने ती फीबत्व घटना आऩल्मा डोळ्माांनी ऩादशरी.त्मानांतय 
रगेचच त्माने पोटह स्तकॉट वोडरां. त्मा अभानलीम शत्माकाांडाच्मा आठलणी जॉजहरा 
आमषु्मबय छऱत यादशल्मा.  



ततथनू जॉजह ओराथ,े कॎ न्वावरा गेरा. त्मानांतय तो ऩोरा आणण ळलेटी  
मभतनमाऩोमरव मेथे गेरा. ततथां जॉजहने शामस्तकूर ऩणूह केरां. 

काव्शहय भध्मे अजूनशी सानाची ज़फयदस्तत बकूां  शोती. १८८५ भध्मे त्माने ऩत्राने 
शामरांड मतुनव्शमवहटीत आऩरा अजह ऩाठलरा. त्माचा अजह स्तलीकायरा गेरा. ऩण जेव्शा 
जॉजह ततथां मळकण्मावाठी गेरा तेव्शा त्मारा वाांगण्मात आरां की, ‘अशलेत’ अवल्माने 
त्मारा ततथां प्लेळ मभऱू ळकणाय नाशी.  





जॉजह लामळांगटन काव्शहयने भग आऩरी ऩढुची मोजना फदररी.त्माने ततथनू दयू, ऩलशचभेरा थोडीळी 
जभीन खयेदी केरी आणण एक ळतेकयी शोण्माचा तनशचम केरा. त्माने आऩल्मा शाताांनी एका खोरीची 
झोऩडी फनलरी. ततच्मा मबांती भाती आणण ऩेंढ्माच्मा आणण छत डाभयाच ेऩठेु्ठ आणण भातीच ेकेरे शोते. 
ततथां जॉजहने बाज्मा उगलल्मा, करा मळकरा आणण काशी मभत्र केरे.  



ऩण काशी काऱा नांतय जॉजहरा ततथांशी फचैनै लाटरां. त्मारा मळकण्माची खूऩ 
इच्छा शोती. ततथनू काव्शहय ऩलेूरा आमोलात गेरा आणण ततथां त्माने मवम्ऩवन 
कॉरेज भध्मे प्लेळ घेतरा. काव्शहय त्मा कॉरेजचा ऩदशरा आफिकी-अभेरयकन 
वलद्माथी शोता. ततथां त्माने करेच ेमळषण घेतरे.ऩण  त्माच्मा रलकयच रषात आरे 
की कृवऴ आणण ळतेी तांत्र मळकरा तयच तो त्माच्मा रोकाांना जास्तत भदत करू 
ळकेर. भग त्माने आमोला स्तटेट कॉरेज भध्मे फदरी करून घेतरी आणण ततथां त्माने 
ळतेीच्मा फाफतीत मळषण घेतरे.  



आमोला स्तटेट कॉरेज भध्मे काव्शहयने लादवललाद स्तऩधाह, 
जभहन आणण करा क्रफ भध्मे जोयदाय बाग घेतरा. ततथां 
तो पुटफॉर टीभचा कोच शोता. ततथां त्माने प्ाथहना वबेच े
नेततृ्ल वदु्धा केरे. देल आणण धभह दोन्शी जॉजह वाठी पाय 
भशत्लऩणूह शोते. म्शणून जेव्शा प्कृतीच ेतो तनयीषण कयामचा 
तेव्शा त्मारा लाटामच ेकी तो देलाच्मा तनमभहतीच्मा फाफतच 
मळकत आशे. आणण त्माभऱेु तो देलाच्मा अधधक जलऱ 
ऩोशचरे.  

जॉजह लामळांगटन काव्शहयने १८९४ भध्मे आमोला स्तटेट 
कॉरेजचा वलद्माथी म्शणून डडग्री घेतरी. नांतय तो त्माच 
कॉरेज भध्मे ऩदशरा आफिकी-अभेरयकन मळषक झारा. ऩण 
त्माच फयोफय त्माने आऩरां मळषण चार ूठेलरां.  
१८९६ भध्मे त्माने वलसान वलऴमातरी भास्तटवह डडग्री घेतरी.  





१८९६ भध्मे त्मा काऱातरे उच्च वन्भातनत आफिकी-अभेरयकन फकुय टी. लॉमळांग्टन माांनी काव्शहयरा 
अराफाभा मेथे अवणाऱ्मा टक्वगी इलन्स्तटट्मटू भध्मे काभ कयण्मावाठी आभांबत्रत केरे. मा ळाऱेची स्तथाऩना 
१८८१ भध्मे झारी शोती आणण त्माचा उदे्दळ आफिकी-अभेरयकनाांना नोकयीवाठी ऩात्र शोण्मावाठी प्मळषण 
देणे अवा शोता. ततथां जॉजह  काव्शहयरा कृवऴ वलबागाच ेप्भखु कयण्मात आरे. आऩरे फाकी आमषु्म काव्शहयने 
ततथेच काभ कयत घारलरे. 
 



काव्शहय, दक्षषण अभेरयकेत याशणाऱ्मा रोकाांच ेवलळऴे करून आफिकी-अभेरयकन रोकाांच ेजीलन अधधक 
चाांगरे कयण्मावाठी कदटफद्ध शोते. वतत कऩाळीची ळतेी केल्माने ततथरी जभीन ओवाड झारी शोती. काशी 
लऴाहनांतय कऩाळीच ेऩयेु ऩीक फॉर–वललीर फकड्माभरेु बईुवऩाट केरे शोते. शे फकड ेकऩाळीच्मा पुराांच्मा 
कळ्माभध्मे अांडी देतात. आता काव्शहय इतय वऩकाांचा ऩमाहम ळोधण्माचा वलडा उचररा, जे ऩीक दक्षषण 
अभेरयकेत वशजतेने उगलेर आणण ळतेकऱ्माांना वशाया मभऱेर. 



रलकयच काव्शहयने ळोधरे की ततथल्मा जमभनीभध्मे बईुभगुाच्मा ळेंगा आणण यताऱी वऩकू ळकेर. त्मा 
दोन्शी वऩकाांना फकड्माांचा वदु्धा धोका नाशी.काव्शहयने ती दोन वऩकां  म्शणजे देलाची बेट आशे अवे वभजरे. 
काव्शहयरा भादशत शोते की उत्तय अभेरयकेतरी यदशलावी दक्षषण अभेरयकेतरे ळतेकयी लजतका बईुभगु आणण 
यताऱी वऩकलतीर तेलढे खाऊ ळकणाय नाशी.म्शणून काव्शहयने त्मा दोन वऩकाांच ेळकेडो नलीन उऩमोग ळोधरे.  

आऩल्मा प्मोगळाऱेत काव्शहयने ळेंग्माऩावनू त्माच ेचयफी (पॎ ट), डड ांक, वाखय, आदद द्रव्माांना लेगऱे केरे. 



 मा वगळ्मा घटकाांलय काव्शहयने काभ केरे आणण त्माने बईुभगुाच ेतीनळ ेऩेषा जास्तत उऩाम ळोधरे. त्मात 
बईुभगुाच्मा ळेंगाच ेऩीठ, दधू, ऩनीय, कॎ न्डी, आईस्तरीभ, दशी, ळाम्ऩ,ू चशेऱ्मारा रालण्मावाठी फरभ, डड ांक, लॉतनहळ, आणण 
ळाई मा गोष्टीांचा वभालेळ शोता. काव्शहयने वांळोधन करून शे वभजून घेतरे की, ळेंगदाण्माच ेतेराने जय ऩोमरओ 
झारेल्मा भाणवारा भामरळ केरी तय त्मारा त्माचा पामदा शोल ूळकतो. ऩोमरओ भरुाांना अऩांग कयत अवे. 



काव्शहयने यताळ्माऩावनूशी ळकेडो लस्ततू फनलल्मा. जवे की ऩीठ ,वयफत, कॉपी, खऱ, डड ांक, व्शेतनगय, दारू, आणण 
कृबत्रभ यफय आदद गोष्टीांचा वभालेळ शोता.  

जॉजह लामळांगटन काव्शहयरा आऩल्मा काभात खूऩ भजा मेत शोती. ते नेशभी म्शणामच,े “आधी वलसान मळका, 
वभजून घ्मा, भग वलसान तुम्शाांरा भकु्ती देईर, कायण वलसानच ‘वत्म’ आशे.  



काव्शहय अवे भानामच ेकी त्माांच्मा वगळ्मा ळोधाांभध्मे देलाचा शात आशे. म्शणून ते आऩल्मा कोणत्माशी 
ळोधाचा पामदा ते करून घेत नवत. नेशभी टस्तक्गी इलन्स्तटट्मटू कडून त्माांना मभऱारेरा ऩगायाचा चके वदु्धा 
त्माांचा टेफर लय तवाच ऩडरेरा अवे. प्मवद्ध ळास्तत्रस थॉभव अल्ला एडडवन माांनी काव्शहयरा अधधक लेतन 
देलनू आऩल्मा प्मोगळाऱेत आभांबत्रत केरां शोतां.ऩण काव्शहय माांनी टेक्वाव वोडून मामरा नकाय ददरा. ते 
आऩल्मा आफिकी-अभेरयकन रोकाांच्मा उत्थानावाठी काभ करू इलच्छत शोते. 
 



जॉजह लामळांगटन काव्शहय माांचा वांऩणूह भानलतेच्मा चाांगुरऩणालय गाढ वलशलाव शोता. ते म्शणत, “आऩण 
वलह रोक एक–दवुऱ्माच ेबाऊ आशोत.” काव्शहय भानत की त्माांच्मा वायखे मळस्तली अशलेत रोकाांनी इतय 
रोकाांच ेयोर भॉडरे झारां ऩादशजे. ज्माभऱेु “वगळ्मा दतुनमेच्मा डोळ्मात त्माांच्मा लांळाफद्दरची छफी फदरेर.” 



काव्शहय माांना शे ळब्द खूऩ वप्म शोते, “प्त्मेक गोष्ट जऩनू लाऩया, जे तुभच्माकड ेआशे त्मातूनच तुभच्मा 
गयजा बागला” १९४१ भध्मे बफमा, ळेंगा, कोंफडीच ेवऩव माांऩावनू केरेल्मा धचत्राांच ेप्दळहन बयलरे गेरे शोते. 
टेक्वावच्मा मा प्दळहनात काव्शहयने तमाय केरेरे ७१ ऩेंदटांग शोते. ऩेंटीग वाठी लाऩयरेरे यांग नवैधगहक शोते, जे 
काव्शहयने बाज्मा, पुरां आणण अराफाभाच्मा भाती ऩावनू तमाय केरे शोते. टाईभ ऩेऩयने त्मा प्दळहनाची वभीषा 
कयताांना काव्शहयरा “ब्राक मरओनादो” अवा फकताफ ददरा शोता. मरओनादो द वलन्ची, जगातरे एक भशान 
कराकाय शोते, आणण ते वलमबन्न वलद्माभध्मे ऩायांगत शोते. 



ग्टन 

जॉजह लामळांग्टन काव्शहय माांना त्माांच्मा काभावाठी अनेक ऩयुस्तकायाांनी वन्भातनत कयण्मात आरां. १९२३ 
भध्मे नॎळनर अवोमवएळन पॉय द अॎडव्शान्वभेंट ऑप करडह वऩऩर मा वांस्तथेने त्माांना “लस्तऩनग्रन भेडर” 
ददरे. १९३९ भध्मे, त्माांना कृवऴ यवामन वलसान भध्मे उत्कृष्ट ळोधावाठी धथओडोय रूझलेल्ट भेडर प्दान 
केरे गेरे.  



जॉजह लामळांगटन काव्शहय माांच ेतनधन ५ जानेलायी १९४३ भध्मे टस्तक्गी इलन्स्तटट्मटू 
भध्मे झार.े वगळ्मा जगाने मा भशान आत्भाच्मा भतृ्म ूझारा म्शणून दु् ख व्मक्त केरां.  



प्रमुख तारखा   

१८६३ ला १८६४           मभवौयी, अभयीकेत जन्भ   

१८८६           नेवकां ट्री,कॎ न्वाव भध्मे यादशरे आणण ततथां आऩरी झोऩडी फाांधरी 

१८९१-१८९६   आमोला स्तटेट कॉरेजभध्मे मळषण 

१९२१   अभेयेकी कॉ ांगे्रवची एका कभेटीरा बईुभगुाच्मा ळेंगाांच ेअनके  

  उऩाम वाांधगतरे.   

१९२१   लस्तऩन्गणह भेडरने वन्भातनत  

१९३९   रूझलेल्ट भेडरने  वम्भातनत 

१९४३   ५ जानेलायी टस्तक्गी  इांलस्तटट्मटू, अराफभा याज्मात तनधन  



लेखकािी नोट 

जॉजह लामळांगटन काव्शहय जेव्शा १९२१ भध्मे कॉ ांगे्रव कमभटीच्मा वभोय उऩलस्तथत यादशरे तेव्शा त्माांच्मा 
काभाच ेखूऩ भोठ्मा स्ततयालय कौतुक केरे गेरे. त्मालेऱी कॉ ांगे्रव वलदेळातून आमात केरेल्मा बईुभगुाच्मा 
ळेंगालय कय रालण्माचा वलचाय कयत शोती. त्मा कयाभऱेु अभेरयकेत बईुभगु वऩकलणाऱ्मा ळतेकऱ्माांना खूऩ 
भदत झारी अवती. काव्शहयने बईुभगुाच ेळकेडो उऩमोग दाखलरे. काव्शहयच्मा बाऴणानांतय कॉ ांगे्रवने 
बईुभगुाच्मा आमातीलय कय रालण्माचा तनणहम घेतरा. त्मानांतय काव्शहयरा खूऩ प्मवद्धी मभऱारी.  

फकुय टी. लामळांगटन माांनी १८९५ भध्मे केरेल्मा आऩल्मा बाऴणात अशलेत रोकाांना म्शटरां, “जो लजथां 
अवेर ततथां त्मानां आऩरी लस्तथती फेशत्तय कयामरा ऩादशजे” त्माांना अवे लाटे की अशलेत रोकाांनी अभेरयकी 
व्मलस्तथेभध्मे याशूनच काभ कयामरा ऩादशजे. फकतीतयी गोष्टीांभध्मे काव्शहय आणण फकुय टी. लामळांगटन  
माांच ेलांळावांदबाहत भताांभध्मे वभानता शोती. १९३७ भध्मे काव्शहयने मरशरां, “भी आऩल्मा रोकाांना शे दाखल ू
इलच्छतो, की यांगच पक्त त्माांच्मा भागावरेऩणाच ेएकभेल कायण नाशी.” अशलेताच ेअनेक राांततकायी नेते 
जवे डब्र.ू ई. फी. फोइव माांना काव्शहयच ेवलचाय ऩवांत नव्शते. त्माांना लाटे की अशलेताांनी वभान अधधकायाची 
भागणी कयाली आणण त्मावाठी रढाले. 


